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هشت پرسش
ره�انقالب
از ب
 چقدر از آرمانهای انقالب تحقق پیدا کرده است؟ آیا موافق نظارت بر ولی فقیه هستید؟ نظر شما درباره نظارت استصوابی چیست؟ آیا از وضعیت مبارزه با فساد راضی هستید؟ چرا با مسئوالن خاطی برخورد نمیکنید؟ نظر شما درباره عدالتخواهی چیست؟ -و...

مطالبه رهبر انقالب از دانشجویان برای باال بردن قدرت تحلیل سیاسی

دانشجوی زمانه خودباش!

اول .ما در عصر انفجــار اطالعات ،یا بــه تعبیر بهتر،
"بمباران اطالعات" قرار داریم .هرکدام از ما ،از اول صبح
تا نیمهی شب ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،در معرض انواع و اقسام
اطالعات قرار داریم .اطالعاتی که گاه درســتاند و راهگشا ،و گاه جز
شایعه و دروغ و فریب ،چیزی نیســتند .این سالها که شبکههای
اجتماعی پیامرســان هم گسترش و نفوذ بیشــتری پیدا کردهاند،
اطالعات و اخبار در کســری از ثانیه ،به ســایر افراد جامعه منتقل
میشــود .پس ناچاریم برای چگونگی مواجههی با آن فکری کنیم.
وگرنه ممکن است فریب اطالعات و اخبار غلط و نادرست را بخوریم،
آنچنانکهبعضیهاخوردندومغفولشدند.
دوم .واقعیت این اســت عمدهی حوادث تلخی که در دوران انقالب
اسالمی و حتی تاریخ اسالم در جامعهی اسالمی اتفاق افتاد ،به دلیل

عدم داشتن "تحلیل سیاسی درست از شرایط زمانه" بود« .من یك
وقتدردورانزندگیتقریباًپنجسالهیحكومتامیرالمؤمنین()
و آنچه كه پیش آمد ،مطالعات وسیعی داشتم .آنچه من توانستم به
عنوانجمعبندیبهدستبیاورم،ایناستكهتحلیلسیاسیضعیف
بود .البته در درجهی بعد ،عوامل دیگری هم بود؛ اما مهمترین مسأله
این بودّ .
وال خیلی از مردم هنوز مؤمن بودند؛ اما مؤمنانه در پای هودج
امالمؤمنین در مقابل علی( )جنگیدند و كشته شدند! بنابراین،
تحلیل غلط بود 70/6/27 ».در نقطهی مقابل ،آن کسانی که در تاریخ
اسالم ،ماندگار شدند و نام آنها بر تارک جهان تشیع میدرخشد ،نه به
خاطر صرفا خواندن چند رکعت نماز و روزه و انجام مستحبات ،که
بهدلیل"موضعگیریهایسیاسی"آنهابود.اگرتاریخ،جنابسلمان
و مالک و عمار را میستاید و جزو ســتارگان جهان اسالم محسوب

میشوند ،به دلیل موضعگیریهای سیاسی درست آنها ،در لحظهی
درستوبههنگامبودهاست.
سوم .سال گذشته رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک
رمضان ،برای بار چندم ،از یک عیب بزرگ جنبش دانشجویی سخن
گفتند« :دانشجوی انقالبی مسلمان ،دانشگاه را فتح کرد؛ این را شما
بدانید.یعنیدانشجوهایمسلمان،همدرمباحثاتتوانستنددانشگاه
رافتحکنند،همدرمبارزاتجنگی؛یعنیدرهمیناتّفاقاتیکهافتاد،
دانشجوها توانستند دانشگاه را فتح کنند؛ بعد هم که خب به تعطیلی
دانشگاه و مانند اینها [انجامید] .منتها [بعد] در بین خود مجموعهی
دانشجویمسلمان،یکاختالالتیبهوجودآمد.دانشجویمسلمان،
دانشگاه را فتح کرد ،النهی جاسوسی را فتح کرد ا ّما خودش از درون
توجهیاست.چرا؟برایخاطر
مغلوبشد!اینبهنظرمننکتهیقابل ّ
اینکه دچار ضعف تحلیل و ضعف محتوا بــود؛ هیجانات بود ،خیلی
ذهنیت ،از محتوای الزم خالی بود[ ،لذا] در یک
هم تند ...منتها آن ّ
حساسیضربهخورد96/3/17».
نقطهی ّ
در مقابل این دیدگاه اما ،دیدگاه افرادی قرار داشــته و دارد که 3

گ
مفهوم شهادت به زند� انسانکمک یمکند | این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید احمدکشوری

معنا و مفهوم شهادت ،هم به زندگی ما ّدی و هم به زندگی معنوی انسان کمک میکند .یک ملت ،اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمانها چگونه
میشــود رفت و جان فدا کرد ،آن وقت میتواند بیدغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیســت .اگر جز این باشد ،دشمن او را از مرگ
خواهد ترساند و مثل بعضی از کشورها ،بعضی از دولتها و بعضی از ملتهایی خواهد شد که در مقابل دشمنان ،ضعف نفس نشان میدهند75/2/26 .
تاریخ شهادت 15 :آذر 59

شهادت :بدست عوامل نیروی بعث صدام

مزار :قطعه  24بهشت زهرا
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ره�انقالب
هشت پرسش از ب
درآغازانقالب اســایم ،این انقالب ّادعاها� داشــت .درحال ض
حا�بعد ازگذشت حدود بیست سال،
ی
ّ
چقدربه آن ادعاهارسیدهایم؟

نهم اسفندماه ســال  ،79رهبر انقالب به رسم
همیشگی،دیداریبادانشجویانبرقرارمیکنند.

این بار اما برخالف سالهای اخیر ،جای میهمان و میزبان تغییر

کرده بود .میهمان ،رهبر انقالب بود و میزبان هم دانشــجویان

دانشگاهصنعتیامیرکبیر.درابتدایدیدار،رهبرانقالب،بیاناتی
را مطرح میکنند و بعد از آن ،نوبت به ســؤاالت دانشــجویان

میرسد .اما هنوز چند تا از سؤاالت دانشجویان مطرح نشده بود

1

کهوقتاذانظهرشد.برایهمینقرارشد،جلسهیدیگریبرای

پاسخبهسؤاالتبرگزارشود 13.روزبعد،یعنی 22اسفندماه،این
دیداربرگزارمیشود.اینباراماایندانشجویانبودندکهمیهمان
رهبر انقالب در حســینیهی امام خمینی میشوند .در ابتدای

جلسه ،رهبر انقالب چنین میگویند« :سؤالهایی را که عزیزان

درآنجلسهدادهبودند،دراینجادوستانمانگاهکردند.بعضیاز

آیــا نهادهــا ودســتگاههای مربــوط به رهـ بـری تحت نظــارت وبــازریس
هســتند یا فوق نظارتند؟ آیا نمایندگان شــما درنهادها واســتانها
نظارتیمشوند؟

نوشتههااظهارمح ّبتبهمناست؛درتعدادبسیارکمیهمپارهای
درخواستهای شــخصی و خصوصی مطرح شده است ،که من

اینها را جدا کردم .تعداد نزدیک به سیصد ورقه هم سؤال است.
اگرمابخواهیمسیصددقیقههمصرفاینکاربکنیم،پنجساعت

طول میکشد و در واقع برای من عملی نیست که بخواهم همهی
سؤالها را جواب بدهم .درعینحال گفتم بههیچوجه سؤالها را

2

گزینش نکنند؛ لذا آنها را همینطور در اینجا گذاشتهاند و من

یکییکیآنهارابرمیدارموپاسخمیدهم».

البته ســابقهی حضور آیتاهلل خامنهای در دانشگاه و تعامل با

دانشجویان به قبل از انقالب برمیگردد و این مهم ،بعد از انقالب،
چه در دوران ریاستجمهوری و چه در دوران رهبری هم ادامه

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران ،در سال 78در دانشگاه
صنعتی شریف ،در سال 79در دانشگاه امیرکبیر ،در سال 82در

دانشگاه شهید بهشتی و در سال  87در دانشگاه علم و صنعت

حاضرشدهوبهسؤاالتصریحدانشجویانپاسخدادهاند.

چند بار به بهانههای مختلف (مثال ماه رمضــان ،روز  13آبان،

3

ســفرهای اســتانی ،و همایش نخبگان) با دانشجویان دیدار
میکنند .دیدارهایی که بعضا چندین ســاعت طول میکشد و

بخش عمدهی این جلسات به اظهارنظر نمایندگان تشکلهای

دانشجویی اختصاص دارد و آنها هم از پرسیدن سؤاالت صریح
و حتی نقد بیپردهی حاکمیت ،به هیچوجه مضایقه نمیکنند.

میخواهند تا حرفشــان را بزنند .رهبر انقالب هم تا آنجا که
همینهاهمهستکهرهبرانقالبرابه"پاسخگوترین مسئول"

کشور برای دانشجویان تبدیل کرده است« .خط حزباهلل» در

اطالعنگاشــت این هفته ،به بهانهی روز دانشجو ،هشت سؤال

دانشجویان در این دیدارها از رهبر انقالب ،و پاسخ ایشان را البته

باتلخیص(بهدلیلمحدودیتصفحه)منتشرمیکند.
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مجلس خبرگان یک هیأت تحقیقی دارد؛ مسؤول رسیدگی به کارهای رهبری ،آن
هیأت تحقیق است .کار آن هیأت سالی یک بار نیست؛ آنها کار خودشان را میکنند،
کار رهبری هم جل ِو چشم همه است ...آن هیأت میآید ،تحقیق و پرسوجو میکند .پشت
سر هیأت تحقیق ،مجلس خبرگان است که این هیأت میرود به آنها گزارش میدهد .پشت سر
جدی و بدون رودربایستی باشد .این نظر خود من
مجلس خبرگان هم مردم هستند .نظارت هم باید ّ
است و بارها هم به اعضای خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفتهام .من نظارت را دوست میدارم و از
شدتگلهمندم،79/12/22( .دانشگاهامیرکبیر)
گریزازنظارت-اگردرکسیودرجاییباشد-به ّ
استصوا� ،باعث ب�اعتماد
آیا محروم شدن شهروندان ازحق طبییع انتخاب شدن بهوسیلهی نظارت
ب
شدن مردم به پایههای نظام نیمشود؟

گاهی اوقات حتی برخی از وسط جمعیت بلند شده و از رهبری

وقت یار باشــد ،معموال اجازهی طرح بحث و سؤال را میدهند.

خو ِد رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری.
بنابراین همه باید نظارت شوند .نظارت بر کسانی که حکومت میکنند ...برای
اینکهامانتبهخرجدهندوسوءاستفادهنکنندونفسشانطغیاننکند،یک
کار الزموواجباستوبایدهمباشد...بنابراینچنیننیستکهدستگاههای
مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه ،بهنظر ما بازرسیها الزم است.
البتهاالنهمهستندونظارتهممیشوند.البتهمعنایاینحرفایننیست
که هیچ خطایی اتفاق نمیافتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن
نیست،79/12/9(.دانشگاهامیرکبیر)
در ش�ایــط امــروز ،مجلــس خـ بـرگان ســایل دو بــار جلســه
یمگذارد وبیشـ تـربه دادن بیانیه اکتفا یمکند .آیا با این رویه،
ت
خ�گان یمتواندنظار� روی ویلفقیه داشته باشد؟
مجلس ب

پیدا کرد .مثال رهبر انقالب در سال  77در دو تاریخ متفاوت در

این رسم ،تا به امروز همچنان برقرار است و رهبر انقالب ،سالی

این سؤال مهمی است .این انقالب بیش از ا ّدعا« ،آرمان»هایی داشــت .انقالب نیامده بود که برای مردم ایران پاسخگویی کند.
انقالب ،انقالبِ خود مردم بود .مردم برای تحقّق آرمانهایی انقالب کردند .این آرمانها عبارت بود از ساختن یک ایران آباد و آزاد،
ماندگىعلمیواستبدادوقهریکهآنروزبراینمملکت
داشتنمرد ِمآگاهوبرخوردارازعدالتاجتماعی،نجاتازوابستگیوعقب
ِ
حکمفرمابود.میپرسیدماچقدربهایناهدافرسیدهایم؛منعرضمیکنمکهتحقّقایناهداف،تدریجیاست؛چیزهاییاست
که باید برای آن تالش و مجاهدت کرد و قدم به قدم پیش رفت .نظام اسالمی ،یک نظام پیشساخته  -مثل خانههای پیشساخته
 نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را باال برد .در اثنای این کار ،طبیعی است که مشکالتیطماع و قدرتطلب،
پیش بیاید ...بنابراین در این راه ،مشکالت فراوانی وجود دارد .کمبود مصالح ،رفیق نیمهراه و آدمهای ّ
ذرهوقدمبهقدمپیشبرویم...البتهاگرازمنبپرسید
ذره ّ
بخشیازاینمشکالتاست.مابایدایننظامرابسازیمو ّ
ِ
پیشرفت زیادی کردهایم؛ منتها اگر از من
که چقدر پیش رفتهایم ،خواهم گفت ما زیاد پیش رفتهایم...ما
بپرسیدکهآیابهاینحدقانعم،پاسخمنایناست:ابداً،79/12/22(.دانشگاهامیرکبیر)
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این نظارت شورای نگهبان ،طبق قانون و متکی به قانون اساسی است ...این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛
این برای آن است که یک آدم ناباب ،یک آدم مضر و یک آدم بد ،به این مرک ِز حساس وارد نشود .نظارت استصوابی برای همین
منصب حساس را ندارند -چه مجلس ،چه ریاست
است که جل ِو آدمهایی که بر طبق قوانین کشــور ،صالحیت آمدن به این
ِ
جمهوریوچهدربقیهجاهاییکهایننظارتوجوددارد؛مثلمجلسخبرگانودیگرجاها-گرفتهشودواینهانتوانندوارداین
مراکزحساسشوند.نظارتاستصوابیچیزخوبیاست؛چیزبدینیست.آنهاییکهانتقادمیکنندوایرادمیگیرند،ادعایشان
ایناستکهشوراینگهبانردوقبولشبراساسگرایشهایسیاسیاست.البتهاینواقعیتندارد.حاالممکناستکسییک
وقتیکجاییرادرستنفهمدوغلطبفهمدکهآنبحثدیگریاست؛امامبنا،مبنایقانونیاست،78/9/1(.دانشگاهشریف)

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن
آیا اقدامات قوای سهگانه درمورد پیام هشت
ّ
ـادهاى ض
تعــایل در خصــوص «مبــارزه بــا
ح� 
مـ
ِ
مفاسداقتصادی» ر ض
ا�کننده است؟

من خصوصی به شما عرض میکنم :نه! واقعاً من از آنچه اتّفاق
حدی اســت که بنده را
افتاده ،راضی باشــم؟ نه ،کمتر از آن ّ
خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً تالش کردند .در جلسهای که
اخیرا ً با مسؤوالن قوای سهگانه داشتیم ،به آنها گفتم دو سال
قضاییه و ق ّوه مجریّه گزارش فعالیتهای خود را
گذشت .ق ّوه
ّ
آوردند.حجم فعالیتهاخوب است-در ایننمیشود تردیدی
داشت-ستادیهمتشکیلدادهاندکهنسبتاًفعالاست؛لیکن
آن مقداری که بنده را راضی کند ،نیست ،82/2/22( .دانشگاه
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شهیدبهشتی)

ت
ّ
قضاییــه بــا همــه زحمــا�کــه یمکشــد،
نهــاد قـ ّـوه
ّ
ن
اوا� است .ض
قا� بهشدت در
دچارمشکالت فر
ف
ّ
حــال خ ـراب شــدن اســت ونظــارتکا� والزم بــراج ـزای قــوه
ّ
قضاییهنیمشود.

حســناتی هم دارد؛ کارهای خوبی هم در آن
البته ق ّوه
ّ
قضاییه ُم ّ
شده؛ ممکن است عیوبی هم داشته باشــد .آنچه بنده میتوانم
قضاییه رو به پیشرفت است؛ این
عرض کنم ،این اســت که ق ّوه
ّ
چیزیاستکهبندهمیفهمموواقعقضیههمهمیناست.معیار
و مالک باید این باشد .خیلی از کارها تدریجی انجام میگیرد؛ اما
آنچهمهماستایناستکهانسانبایداحساسکنداینجریانبه
سمت جلو حرکت میکند .البته گاهی کمشتاب است ،که باید پر
شتابترش کرد؛ اما آنچه باید مورد اعتراض قرار گیرد  -اگر هست
 سکوت ،رکون ،نرفتن به سمت جلو و یا  -خدای نکرده  -رفتن بهقضاییهاحساسنمیکنم؛بنده
سمتعقباست.بندهاینرادرق ّوه
ّ
حرکتبهجلورابهطورروشنحسمیکنم.البتهبالشک
عیوبی هم وجــود دارد؛ همانطــور که در خیلی
جاهای دیگر هم هست؛ در خود ما هم وجود
دارد 82/2/22( .دانشگاه شهید بهشتی)

6

7

8
عدال�هــا و عــدم
ت
آیــا دانشــجو بایــد در مقابــل ب�
خ�؟
مساوات ،همچنان ساکت و ب�تفاوت باشدیا ی

درباره این موضوع صحبت کردیم .بنده معتقد به این نیستم که
دانشجویانبایدسکوتکنندوهیچحرفینزنند؛بهاینهممعتقد
«تحرک
نیستم که دانشجویان باید از خودشان در وسط میدان
ّ
عملی»نشاندهند؛بلکهمعتقدمدانشجودرزمینهیعدالتخواهی
باید اصل قضیه را مطالبه کند :جــا انداختن فکر عدالتخواهی در
ذهن مردم ،در ذهن خانوادهها و در ذهن هر کسی که در حوزهی
کاراوقرارمیگیرد 82/2/22(.دانشگاه شهید بهشتی)

نکــه شــما از
بــا ای 
اوضــاع مملکــت
خـ بـردارید ووضع مــردم را
خــوب درک یمکنیــد،
ویل چ ـرا کاری انجــام
اگــر
نیمدهیــد؟
مســؤوالن گــوش
نیمکنند ،چرا با آنها
برخــورد نیمکنیــد و
اف ـراد الیــق و قابــل
اعتمــاد ودلســوزبرای
ملــت را جایگزیــن آنهــا
نیمکنید؟

اینکــه چرا مــن افرادی
را نمیگمــارم؛ پاســخ این
اســت که طبق قانــون عمل
میکنم .گماشتن افراد ،به عهدهی
رهبری نیســت .مهمترین و بیشترین
بخشهای کشــور ،بخشهایی هستند که
مسؤولیت گماشــتن افراد در رأس آنها با رهبری
نیســت .طبق قانون ،روالی وجود دارد؛ باید آن روال
عمل شود .اعتراض به آنها هم ،باز روال قانونی دارد که
اگر مسؤولی کمکاری داشــت و این ثابت شد ،چگونه
باید با او برخورد کرد ...مسائل کشور هم اینگونه ساده
و یکدســت و قابل اندازه گیری با یک نگاه نیست که
ما بگوییم فالن مســؤول توانســت ،یا فالن مسؤول
نتوانست ...آنجایی که شــما میبینید بنده به کسی
اعتراضــی میکنم ،هنگامی اســت کــه جمعبندی
همهجانبهای نســبت به آن کار صــورت گرفته؛ ّ
وال
اینطور نیست که انســان بتواند از دور نسبت به کار
مسؤولی ،ارزیابیای کند و او را محکوم یا تأیید نماید.
( 79/12/22دانشگاه امیرکبیر)

هفته

 1برای بهرهبرداری سیاســی از دانشــجویان در
مواقع نیاز ،معتقدند اساسا چه نیازی است که دانشگاه
و دانشــجو ،وارد مســائل سیاسی شــوند و دربارهی
آن تحلیل داشته باشــند .اما رهبر انقالب صریحا به
نقد این دیدگاه برخاســته و چندین بار نسبت به آن
هشــدار دادند« :من سالها پیش در همین حسینیه،
یك جملهای گفتم كه آن وقت بعضی از مســئوالن
هم گلهمند شدند .آن جمله راجع به تحرك سیاسی
دانشــجویان در دانشــگاهها بود؛ این الزم است؛ ...این
جوان را ما برای فردای ادارهی كشــور الزم داریم .این
باید سیاســت را بفهمد؛ مغزش در زمینهی سیاست،
مغز پخته و كارآمدی باشــد؛ ّ
وال فریبش میدهند و
زمینش میزنند ...قدرت تحلیل كه نبود ،انسان فریب
تحلیل فریبگ ِر بیگانه را میخورد .در دنیای سیاســت
ِ
ً
هیچكسی صریحا نمیآید بگوید كه من میخواهم به
تو ظلم كنم؛ نه به یك ملت ،نه به یك شخص؛ اینطور
كهنمیگویند.میآیندبا«مغالطههایسیاسی»كاری
میكنند كه بتوانند بر او تسلط پیدا كنند ...ما باید كاری
كنیم كه این جوان ما بتواند مغالطه را بشناسد ...قدرت
تحلیل سیاســی این است؛ بایســتی این را در جوان
به وجود آورد 85/5/23 ».بــرای همین رهبر انقالب،
اصطالح «بیداری دانشجویی» را در اوایل دههی هفتاد
خلق کردند و فرمودند« :دانشــجویان! بیدار بمانید...
دانشــجویی كه اص ً
ال نفهمد در دنیا چه میگذرد ،این
دانشجو ،دانشــجوی زمان خودش نیست؛ مرد زمان
خودشنیست72/8/12».
چهارم .دانشــگاه "باشــگاه احزاب" نیست ،دانشگاه
هم نه محلــی برای "سیاســتبازی" ،کــه جوالنگاه
"سیاستورزی" است .برای اینکه جنبش دانشجویی
نیز آلت دســت جریانهــا و گروههای سیاســی قرار
نگیرد ،ناچار است که دارای "تحلیل سیاسی" درست
و همهجانبه باشــد .بههمین علت هم رهبر انقالب ،در
بحبوحهی آشــوبهای بعد از انتخابات  ،88اصطالح
"افسران جنگ نرم" را به کار بردند« .در این جنگ نرم،
شما جوانهای دانشجو ،افســران جوان این جبههاید.
نگفتیم سربازان ،چون سرباز فقط منتظر است كه به او
بگویندپیش،برودجلو؛عقببیا،بیایدعقب.یعنیسرباز
هیچگونه از خودش تصمیمگیری و اراده ندارد و باید هر
فرماندهان
چه فرمانده میگوید ،عمل كند .نگفتیم هم
ِ
طراح قرارگاهها و یگانهای بزرگ ،چون آنها طراحیهای
كالن را میكنند .افســر جوان تو صحنه است؛ هم به
دســتور عمل میكند ،هم صحنه را درست میبینید؛
با جســم خود و جان خود صحنه را میآزماید .لذا اینها
افسرانجوانند؛دانشجونقششایناست88/6/8».
باری ،این روزها که در معرض بمباران اطالعات درست
و نادرســت قرار گرفتهایم ،چارهای نداریم جز باال بردن
قدرت تحلیل سیاســی .وظیفهی جنبش دانشجویی
هم در مرتبهی اول ،افزایش سطح تحلیل سیاسی خود
است و در مرتبهی دوم ،همهی افراد جامعه .که اگر این
شد ،آن وقت اســت که میتوان در محقق شدن زودتر
افقهاوآرمانهایانقالب،امیدوارشد.
سالچهارم،شماره |162هفته سومآذر97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مراقب نفوذ جریانهای فاسد
دردانشگاههاباشید
آنچه کــرارا ًتذکر دادهام ،و رمز پیروزی اســت؛ اتحاد
گروههای دانشجویی و تشــکیل یک گروه اسالمی-
ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه

درس

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

گپ:

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

بیفکنند،وشماجوانانعزیزرا -کهامیدکشورهستید
و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست -به
تباهیبکشندونگذارنددرراهتعالیکشورقدمبردارید،
و به علم و ادب -که مایهی پیشرفت و رهایی از استعمار
و استثمار نو و کهنه است -اشتغال پیدا کنید .و باید
بدانیداختالفوتفرقه،سرچشمهیتمامبدبختیهاو

اسارتهاست.ممکناستعناصرفاسدیدردانشگاهو
سایر مدارس در بین جوانان ما نفوذ کنند و با برنامهای
حسابشده تفرقهافکنی کنند .الزم است با هوشیاری
آنان را شناسایی کنید و بشناسانید ،که جوانان عزیز ما
از توطئهی آنان ّ
مطلع شوند ،و در راه خنثی نمودن آن
کوشا شوند 31 .شهریور58

خاطرات

اخالق

Gap.im/KhatteHezbollah

رهربی

غ�علم ی ز
پره�کنید
ازقولبه ی

کالس درس سیصدنفره

در مسئلهی اخالق ،این نکته را هم عرض بکنم ... -
زیرا جزو اساسیترین مســائل است  -پرهیز از قول
به غیر علم ،از غیبت ،از تهمت .من خواهش میکنم
شماجوانهایعزیزبهاینمسئلهاهتمامبورزید.اگر
چنانچه ما چیزی را به کسی نسبت بدهیم که در او
نیست ،خب این میشود تهمت .اگر چنانچه چیزی
را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مث ً
ال یک شایعه است
 یک نفری یک حرفی را از قول یکی نقل میکند ،ماهم همان را دوباره تکرار میکنیم  -خب ،این کمک
کردن به شایعه است ،این شایعهپردازی است؛ قول
به غیر علم است« ...و ال تقف ما لیس لک به علم»« .ال
تقف» ،یعنی چیزی را که علم بــه آن نداری ،دنبال
نکن ،دنبال نرو .دنبال کردن ،هم در زمینهی عمل
هست ،هم در زمینهی گفتار هست .وقتی شما یک
چیزی را گفتید که به آن علم ندارید ،این هم اختفاء
امری است که انســان به آن علم ندارد .لذا دنبالش
السمع و البرص و الفؤاد ّ
کل اولئک کان
میفرمایدّ « :ان ّ
عنهمسئوال»91/5/16 .

قبل از انقــاب ،بعضی از روحانیــون ،از جمله
بندهی حقیر با دانشجوها ارتباطاتی داشتیم...
در آن اوقات ،بنده در مشــهد جلسهای داشتم
که بین نماز مغرب و عشــاء برگزار میشد .پای
تخته میایســتادم و به قدر بیست دقیقه یا نیم
ساعت صحبت میکردم .مســتمعین هم نود
درصد جوان بودند؛ جوانها هم غالباً دانشــجو
و بعضاً دبیرســتانی .یک شــب مرحوم شهید
باهنر (رحمة اللَّه علیه) مشهد بود ،با من آمد مسجد ما.
وضعیت را که دید ،شــگفتزده شد .حاال آقای
باهنر کســی بود که در تهران با مجامع جوان و
دانشجوئی هم مرتبط بود .ایشان گفت که من به
عمرم اینقدر جمعیت دانشجوئی و جوان در یک
مسجد ندیدهام .حاال توی مسجد ما مگر چقدر
جوان بود؟ حداکثر مث ً
ال ســیصد و چهل پنجاه
روحانی روشــنفک ِر
نفر .در عین حال برای یک
ِ
مرتبط با جوانها ،مثل آقای باهنر ،که خودش
هم دانشگاهی بود و دورههای دانشگاهی را دیده
بود و محیطهای دانشجوئی را میشناخت و از
مذهبی بهروز و متجددانه هم مطلع
فعالیتهای
ِ
بود ،جمع شدن حدود سیصد یا سیصد و پنجاه
نفر جوان چیز عجیبی بود و ایشان را دهشتزده
و تعجبزده کرده بود89/4/20 .

تفسیر

قرآن

بدون قیام وحرکت نیمشودبه
هیچیک ازاهداف رسید
آنچـه پیغمبـر بـه آن دعـوت کـرد ،همـان چیزهایـی
تاریـخ زندگـی به آن
اسـت که بشـر در همه دورههـای ِ
نیازمند اسـت .پیغمبـر ،انسـان را بـه علم دعـوت کرد.
ا ّولین آیـاتِ قرآن ،تجلیل از علم اسـت« :اقرأ باسـم ر ّبک

ا ّلـذی خلـق .خلـق األنسـان مـن علـق .اقـرأ و ر ّبـک األکرم.
ا ّلذی ع ّلم بالقلـم» )1(.ابتـدا تعلیم را مطرح کـرد .دانش،

وسـیله نجات و رسـتگاری انسـان اسـت که بـه زمان و
مکانی خاص بسـتگی ندارد و مربوط به همـه دورههای
زندگـی بشـر اسـت .پیغمبـر ،انسـانها را بـه حرکت و
قیـام دعوت کـرد .خـدای متعـال در ا ّولیـن آیـاتِ نازل
بر پیغمبر فرمود« :قـم فأنـذر(»)۲؛ قیام کـردن ،حرکت
کـردن ،از حالـت رکـون و جمود خارج شـدن و خـود را
مسـؤول دانسـتن« .قـل ّانـا اعظکـم بواحـدة أن تقومـوا
ل َّلـه(»)۳؛ قیا ِم َّلل در همه شـرایط زندگی بشـر کارسـاز
اسـت و بـدون قیـام و حرکت نمیشـود بـه هیچیک از
اهداف عالیـه رسـید82/7/2 .
)۱علق۱-۴:
)۲مدّ ثّر۲:

)۳سبأ۴۶:

تصویریازشرکتآیتاهللخامنهایدرانتخاباتخبرگانرهبری
با حضور در مسجد بقیة الله میدان بروجردی جنوب شهر تهران | 19آذر1361
بهمناسبتبرگزاریانتخاباتنخستیندورهمجلسخبرگانرهبری

هرجا� مایه برکت است
حضورشما در
ی

اه ّم ّیت مجلس و اعضای مجلس بهنحوی است که انسان واقع ًا احساس میکند که حضور شما در هرجایی
انشاءاهللمایهیبرکتخواهدبود.مجلسخبرگانمیتواندمظهرتاموتماماینانزالسکینهیالهیباشد؛

لوبا ُملؤ ِمنینَ ِل َیزدادواایام ًنا
چوناینانزالسکینهیالهیازنشانههایایماناست:هُ َوا َّلذیاَنز ََل َّ
السکی َن َةفی ُق ِ
مَعَ ایام ِن ِهم؛اینسکینهیالهی،مایهیازدیادایمانومایهیتقویتایماناست94/6/12 .

خانواده

ایرانی

رفتاربازن باید با ت
اح�ام ومحبت باشد
احترام زن و تکریم زن ،یک مسئله است  -که این حتماً باید مورد توجه و عنایت خاص
باشد  -رفتارهای زنان در محیط خانوادگی ،در محیط کسب و کار ،در محیط سیاست،
در محیط اجتماعی ،یک مسئله است؛ رفتار با زنان هم یک مسئله است .رفتار با زنان،
ناظر به مردان است؛ چه مردان خانواده  -مثل پدران ،برادران و همسران  -چه مردانی
که در محیطهای کار برخورد میکنند .رفتار با زن باید احترامآمیز ،محبتآمیز ،همراه
با نجابت و همراه با عفت باشد .بنابراین ،هم تکریم زن ،هم وظیفهی زن ،هم وظیفهی
نسبت به زن ،جداگانه باید مورد توجه و برنامهریزی قرار بگیرد92/2/11 .

حزباهلل این است

ح�ت یمکند
ازحرکت روبه جلوی جوان مؤمن انسان ی
جوان خوب در کشــور هســت؛
اینهمه ِ
شــما ببینید االن در فضای مجازی چه
خبر اســت! چقدر « ُمضِ ّ
ــا ُت ال ِفتَن» در
این فضای مجازی و در ماهوارهها و در این
تشــکیالت وجود دارد و جوان در معرض
همهی اینها اســت ،درعینحال شــما
ببینید راهپیمایی اربعین چهجوری است،
اعتکاف چهجوری است ،نمازجماعتهای
دانشگاهها چهجوری اســت .اینها خیلی
مهماست؛چرامااینهارانبایدببینیم؟اینها
نشاندهندهی این است که حتّی معنویّت

که سختترین [بخش] است -آن بخش
معنویِ فرهنگ -دارد پیشرفت میکند.
جلسات ماه رمضان را شما مالحظه کنید؛
بنده بخصوص در ماه رمضانها و همچنین
محرم و صفر از این معنا استفسار میکنم و
ّ
از کسانی سؤال میکنم که بروند تحقیق
نسبت جلساتِ
ِ
کنند ،کار کنند و ببینند
امسال ماه رمضان به سال گذشته چیست؛
ِ
میروند گــزارش میآورند؛ انســان واقعاً
حیرت میکنــد از این پیشــرفت ،از این
ِ
حرکت رو به جلو97/6/15 .

روش

تحلیلسیاسی

مشتعلکردن فضای سیایس
مناسب نیست
جریانهای سیاســی ،در جریانهای گوناگون
فکری و ســلیقهای مطلقاً مشــتعل کردن فضا
مناسب نیست .حاال شــماها الحمدهلل همهتان
بصیرید ،آگاهیــد ،البد از جریانــات خبر دارید و
االن همین اوضاعی را که توی کشــور هســت،
میبینید که متأســفانه این علیــه آن ،آن علیه
این؛ و دســتگاههای خارجی چه خوشحالیای
میکنند؛ تحلیل میگذارند رویش :بله ،بینشان
اختالفافتاد،نابودشدند،ازبینرفتند(!)آرزوهای
خودشــان را هی مرتبــاً تکــرار میکنند .خب،
پیداستکهاینمسئلهنقطهیضعفماست.نباید
بگذاریم این نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش
پیدا کند .اینها را باید توجه داشت .حرکت ،حرکت
متین،مستدلومستندباشد90/4/13 .

